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Ordföranden har ordet
Snart Sjösättning! Alltid lika positiv känsla när det närmar sig. Att få se
båten ligga vid bryggan och kunna få ge sig ut med varm mössa o vantar
samt tjocka kläder för att känna vinden i ansiktet och seglens kraft.
Men innan detta sker kommer säkert vindsufingbrädan att få den första
turen. Lite enklare! Bara att lyfta ned bräda o rigg till vattnet, på med
torrdräkten o ut. Krävs enbart öppet vatten o några plusgrader samt
förhoppningsvis en frisk vind.
Var ni på båtmässan förresten? Vilken succé det blev i år med vår SSVÄPantaenius Bohusracet monter. Många som anmälde sig och kom till oss för
att snacka segling. Jättekul att så många hjälpte till och gav vår klubb ett
(flera) ansikten.
Det verkar nu också som att Rödöhamnsfrågan är löst på ett för klubben
bra sätt. Promarina har fått arrendet och SSVÄ:s medlemmar som ligger i
Promarinas hamnar i Uddevalla får rabatt och möjlighet till påverkan av
Rödöhamnen. Vi får också gratis platser till klubbens egna båtar samt
behålla andra för verksamheten viktiga saker. Ett samarbetsavtal håller
precis på att tas fram. Speciell info kommer till de som har plats i dessa
hamnar så snart allt är klart.
Vad har vi nu att se fram emot denna säsong i SSVÄ?
13 och 20 april är det gemensamma arbetsdagar. Kom o hjälp till gammal
som ung!
24 april drar onsdagsseglingarna i gång. (varje onsdag)
25 april drar juniorgruppen i gång. (varje torsdag)
19 maj är det första matchracecupen
1 juni är det klubbsegling – Orust runt. Både kappsegling och Cruising
6 juni är det prova på segling vid Gustavsberg. Tipsa dina vänner.
Vecka 25 börjar seglarlägren och pågår några veckor beroende på
efterfrågan.
27-30 juni är det Shorthandedseglingar i Uddevalla med Pantaenius
Bohusracet som höjdpunkt.
Sen börjar semestersegling för de flesta men vi har kosterseglingar vid

Rödön den 20-21 juli.
24 aug har vi Uddevallaregattan med kölbåt o jollar. Vindsurfingklass??
Fest på kvällen!
14-15 sept har vi KLM för 5o5. Dessutom Gullholmenträffen den 14 sept
28 sept har vi Rödöpokalen o final för onsdagsseglingarna.
Ja nog är det mycket kul som händer i år men det görs inte av sig själv.
Hör av dig till våra sektionsansvariga så att vi blir fler som kan göra
seglingsåret 2013 till något riktigt bra. Hoppas ni alla får en bra och skön
vår och sommar
Seglarhälsningar från

Göran Bäckström
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ni som ännu inte har betalat in medlemsavgiften för 2013 gör det
snarast!
Man anmäler medlemskap på vår nya hemsida
http://www2.idrottonline.se/SSViken-Agir-Segling
genom att trycka på knappen ”MEDLEMSANMÄLAN”
Sedan följer man instruktionerna.
Varför gör vi det här?
- Vi får en bättre överblick av betalningar.
- Vi får en komplett medlemsmartikel.
- Vi får Mail-adresser till medlemmarna.
Om man inte har någon dator går det att som tidigare betala med ett
inbetalningskort.

POSTGIRO nr: 8455-8
Familj : 300:Senior : 225:Junior : 175:-

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2013
Tävling:

Pantaenius Bohusracet Shorthanded
Distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän
Pantaenius Bohusracet seglas efter:
SRS enligt SRS-tabell 2013 med ett standard SRS-tal på
1.00 eller högre.

Datum:
Arrangör:

28 juni – 30 juni 2013
Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

1.

Regler

1.1

Kappseglingarna genomförs enligt reglerna sa som de är definierade i
Kappseglingsreglerna 2013/2016 (KSR) och med appendix S.
SRS-handikappsystem samt Redskapsreglerna 2013-2016.
Under tiden mellan 22:30 och 03:30 galler enbart Internationella
Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafiksföreskrifterna.

1.2

Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa
SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.3

Alla båtar skall enligt ISAF Regulation 20.3 (d) föra tävlingssponsorns reklam i form av flagga och två stavdekaler. Båtar med ömtålig skrovsida kan dispens beviljas av tävlingsledningen.

1.4

Rekommenderad säkerhetsnivå är i enlighet med “ISAF Offshore
Special Regulations , Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är
det ett minimikrav att möte kraven i säkerhetsföreskriften på
www.bohusracet.se

1.5

Om avdrag för spinnaker vill åberopas skall detta meddelas senast
7dagar innan start. Detta meddelas antingen genom ett mejl till
parback66@gmail.com eller tele 0520-80137.

1.6

Regel 52 Handkraft gäller ej på denna segling.
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1.7

Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.

1.8

Endast två besättningsmän ombord.

1.9

Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person
ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av
båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

2.

Villkor för att deltaga

2.1

Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en
klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att
kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar
för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med
eller före, under eller efter tävlingen.
Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.
Minst rekommenderad säkerhetsutrustning skall finnas med ombord.

2.2
2.3

2.4
2.5
3.

Anmälan

3.1

Anmälan ska göras på http://simplesignup.se/event/12968 senast
2013-06-13 Anmälningsavgiften är 600kr, om anmälan sker innan 2013-03-31 är avgiften rabatterad till 500kr. Vid efteranmälan
är startavgiften 700kr. Vid efteranmälan seglar båten med högsta
gällande SRS-tal antingen i tabellen eller gällande mätbrev.

3.2

MAX deltagarantal är 200 båtar. Om racet blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas. Först till kvarn gäller.

3.3

För frågor och information kontakta tävlingsledaren Pär Bäck på
mail: parback66@gmail.com eller tele 0700871210

4.

Registrering och mätkontroll

4.1

Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen . Öppentider se
under punkt 6
Regattacentrum är inne i Uddevalla vid Bohuslänsmuseum.
Seglingens genomförs i enlighet med SRS-handikappssystem. Om
en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så
skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas in senast en vecka före start

4.2
4.3
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4.4

till
parback66@gmail.com Ansökan görs på
www.svensksegling.se. (OBS tänk på att det kan ta en viss tid att
få detta utgivet av SSF).
Om giltigt mätbrev inte kan uppvisas diskvalificeras båten enligt
KSR 78.2

5.

Seglingsföreskrifter

5.1

Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.

Tidsprogram
Torsdag 27/6
Uddevalla Shorthanded regatta start kl:16:00
Registreringen öppet mellan kl18:00 till 22:00
Grill och mingel kväll startar kl 19:00
Fredag 28/6
Registreringen öppet mellan kl 07:00 till 10:00
Skepparmöte. 09:00 vid Bohuslänsmuseum
Start klass 1 SRS 1,00-1,14
kl 11:00
Start klass 2 SRS 1,15-1,19
kl 12:00
Start klass 3 SRS 1.20-1,24
kl 14:00
Start klass 4 SRS 1,25-1,29
kl 15:00
Start klass 5 SRS 1,30 kl 16:00
Start Flerskrov
kl 16:10

6.1

klass flagga D
klass flagga E
klass flagga F
klass flagga G
klass flagga H
klass flagga J

6.2

Klass indelningen och starttider är preliminära och kan komma att
förändras så att storleken på startgrupperna blir så lika som möjligt.
OBS klass flagga/signal flagga skall föras på akterstaget.

7.

Information

7.1

Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår
hemsida www.bohusracet.se , samt med nyhetsmejl på E-mail till
alla som anmäler sin E-adress vid anmälan.
Under tävlingen kommer deltagande båtar att ha en transponder
som registrerar båtarnas position löpande. Denna information
kommer att publiceras under racet på vår hemsida. Ev. deposition
för denna kan komma att krävas in vid ankomstanmälan. Mer information kommer om detta kommer på vår hemsida.

7.2

8.

Kappseglingsområde
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8.1

Kappseglingarna är en distanssegling på ca 170M där fyren Hätteberget i söder och fyren Tresteinerne (Norge) i norr skall rundas
innan målgång sker vid Smögen.

8.2

Rundningsmärke
• Start Rödön Uddevalla
• Hättebergets fyr syd och väst om
• Valön (Fjällbacka) Ost om
• Furholmen (Strömstad) Ost om
• Tresteinene Norge Nord om, Babordrundning
• Ulholmens kalvs kummel Ost om
• Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om
• Fyren Skarvasätt ( Västsidan Smögen) Väster om
• Mål inloppet till Smögenshamn
Se bifogad banskiss

9.

Priser/Prisutdelning

9.1

9.3
9.4
9.5
9.6

Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i
respektive startgrupp.
Pris till bästa ”Entypsbåt” Entypsbåt = minst 3 båtar av samma
sort.
Pris till bästa halvtonsbåt (vid minst 3 startande)
Bästa träbåt (vid minst 3 startande)
Målsättning är att hålla prisutdelning på söndagen kl10:00.
Pris till bästa mixade besättning

10.

Ändringar av inbjudan

10.1

Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag.
Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida
www.bohusracet.se samt i PBR mejl som skickas ut till nya och
gamla deltagarna i racet.

9.2

Banskiss se nästa sida
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Segling i Kroatien september 2012.
Seglingssäsongen i Sverige detta år blev en kort historia för oss. I slutet
av augusti var det dags att lyfta upp den egna segelbåten. Varför? Jo vi
hade i början av året bestämt oss för att chartra båt och segla i Kroatien
i september.
Goda vänner, som tidigare prövat på denna typ av segling, hade hjälp oss
att ta beslutet om seglingen genom att berätta och informera om lämpligt
val av båtförmedling och tid för seglats. Vi hade tidigt bestämt oss för
att bila ner till Kroatien för att uppleva mer än bara segling när vi ända
begav oss till Medelhavet. När planeringen tog fart under våren kom vi
fram till att det fick bli en lite längre höstsemester än vad som var tänkt
från början. Vi hade tidigare skickat besättningslista och
certifikatuppgifter på VHF och nautisk kompetens.
Så när den egna båten var upptagen och övriga praktiska detaljer var
uppklarade var det dags för avfärd den första september. Vi bilade ner
genom Danmark, Tyskland, Tjeckien och Österrike innan vi anlände till
Kroatien.
Vi hann med att bese oss i Berlin, Dresden och Prag. I Kroatien körde vi
ända ner till Dubrovnik som vi också hade listat som en sevärdhet. På vägen
dit passerade vi faktiskt genom Bosnien-Hercegovina som äger en
kustremsa på 3,2 kilometer utefter Medelhavskusten. Hela denna del av
resan var väldigt givande med lagom trängsel på vägar och vid sevärdheter.
Temperaturen helt underbar i september!
Den 15 september var det äntligen dags för segling. I Marina Kremik
väntade vår hyrbåt, en Elan 333. Marina Kremik ligger strax norr om Split.
Med den utgångpunkten finns fina seglingsvatten och skärgårdar dels
söderut bland större bebodda öar och dels norrut bland mindre nästan
obebodda öar i en sammanhängande nationalpark. Vi valde att segla norrut

och följde delvis en rutt som fanns som förslag från båtuthyraren Croatia
Yacht Club.
Efter genomgång av båten med charterbolagets personal kom vi iväg på
lördag eftermiddag. Väderprognosen utlovade några fina dagar och lagom
vind. Vi motorerade ut ur den väl skyddade marinan och kunde sedan hissa
segel. De första sjömilen skapade lite oro gällande navigering då allt
kändes ovant och att det stod en
vind på 10 sekundmeter. Men
efter någon timma av
segelskotning och navigering
började vi känna oss mer säkra
med båten, vinden och vatten. Vi
hade tillgång till sjökort över
områden liknande båtsportkort
samt en plotter. Vi fann snart
att djupsiffror kunde vi låta bli
att titta efter. Det var djupt
och inga stenar eller bränningar
existerade. Även om vi hört
detta före vår avsegling tog det
ändå en stund att övertyga
känslan av att känna sig säker på att det inte fanns något att segla på i
form av sten eller berg. En av höjdpunkterna under denna segling
inträffade redan nu: vi såg några delfiner leka en bit ifrån båten! Efter
några timmars bidevindssegling valde vi att gå in mot ön Kaprije och lade
oss vid boj på redden istället för vid kaj. Hamnkapten kom genast ut i sin
jolle och tog betalt. Cirka 200 kr. För det priset fick vi även draghjälp
med jollen in till den lilla hamnen. Det började skymma när vi slog oss ner
på en av hamnens tavernor. Kokerskan tillagade vår måltid på en kolgrill på

hamnplan. Enkelt och väldigt gott med kroatiskt öl att skölja ner med.
Kvarterets katter gjorde upp om rangordningen mellan borden.
I mörker rodde vi tillbaka till båten. Jollen som följde med båten visade
sig knappt hålla luften och dessutom gick den inte att styra särskilt bra
eftersom ena åran var vriden.
I månskenet planerade vi nästa dags segling. Vid denna årstid sjönk
tempen på nätterna rejält så det var skönt att krypa ner i sängen. Det var
svårt att gå till sängs och lämna den underbart ljuva kvällsluften men till
slut tog tröttheten ut sin rätt.
Morgondopp i kristallklart vatten, sakta vaknar viken och det börjar röra
sig på grannbåtarna. Det badas överallt. En färja anlöper hamnen- en
reguljär tur med båt från fastlandet. Efter frukosten ror Pär in till land
igen- bunkrar färsk frukt och färskt bröd. Sedan lägger vi ut med kurs
mot nationalparken Kornat och seglar i frisk vind och strålande solsken

några timmar ut mot havsbandet. Båten seglar riktigt bra. Det är glest
mellan öarna och glest
mellan båtarna fast det är
söndag. Letar oss in mot
Opat på södra Kornat, en
vindskyddad vik med en
taverna samt tillhörande
brygga. Vi ska precis lägga
till med vår 33 fotare vid
en ledig del av bryggan när
hamnvärden beordrar oss
att flytta till en annan plats. Bryggplatsen är reserverad för stora båtar!!
Tur för oss eftersom motorbåten som kom in lite senare hade lagt oss helt
i sin skugga. I stället fick vi umgås med andra seglare och hjälpa en
engelsk besättning att lägga till med sin charter-Bavaria 40. Vi fick som
kompensation en lektion om hur britter ser på tedrickande. Deras åsikter
om te var djupt förankrade i den engelska själen. Promenad över ön och
solnedgång i havet. Havets läckerheter till middag i tavernan.
Återigen enkelt men ljuvligt gott. Nästa morgon strålande sol men
batteriförsörjningen krånglar. Telefonsamtal till uthyrarens tekniker. Blir
anvisade att gå in mot fastland igen för inspektion. Bestämmer att gå till
ön Murter och en av dess hamnar, Hramina, som har förbindelse med
fastlandet. Motorgång i några timmar. Vid infarten till marinan möts vi av
en armada seglare på väg till tävlingsstart. Här var det glatt, stim och
stoj.
Teknikern kom på avtalad tid och batteriet byttes ut. Nu längtade vi ut till
de mer ensliga öarna och seglade 13 Nm till ön Zut som ligger lite nordost
om Kornat. Här hittade vi en liten vik med brygga och bojar. Längst i in
viken fanns en taverna. Vi valde dock att ligga på boj och avnjöt egenlagad
sen middag. Ingen kom och tog betalt konstigt nog.

Tisdag morgon. Frukost i sittbrunnen. Lossa bojförtöjningen och vi var
åter på väg. Vi seglade några distansminuter norrut och rundade ön Zut.
Hittade en ankarvik och badade före lunch. Helt vindstilla och varmt.
Återstoden av dagens distanssträcka på 9 Nm gick vi för motor genom ett
landskap av karga öar med inga eller få hus. På slutet gick vi in i en ”fjord”
som är den södra delen av den långsträckta ön Dugi Otok. Vattenvägen
sträcker sig långt in i ön. Vi gick halvvägs till en vik där vi lade till vi ännu
en boj. Vi betalade cirka 100 kr i avgift för att vistas i nationalparken till
en uniformerad vakt som kom ut med sin jolle. Han förklarade att avgiften
gick till att hålla ön som nationalpark i gott skick. På eftermiddagen rodde
vi in till land med vår jolle och vandrade runt på denna delvis höga ön. På
hög höjd finns också en insjö som har en högre salthalt än det
omkringliggande havet. Vi förstod att vattentryck från havet för fyller
sjön med havsvatten och att avdunstningen gör att salthalten blir högre.
Nu var det onsdag morgon och vi tog oss återigen in till ön för en
promenad och göra ett cafèbesök. Här fanns också minst två tavernor. Nu
var det lågsäsong och rulljansen var inte så stor.
Vi hade nu fått en
väderrapport som
varnade för kommande
oväder med stormvindar
och regnoväder med
åska. Vi fattade
beslutet att inte ligga
kvar trots den
underbara naturen, utan
istället segla tillbaka
söderut för att ha en kortare sträcka kvar till hemmahamnen om ovädret
skulle bestå mer än en dag. Sagt och gjort! Det blev sammanlagt 28 Nm
innan vi låg tryggt förankrade inför det kommande ovädret. Men innan
dess hann vi med att bli avvisade från hamnen Jezera på ön Murter. Vi
anlände dit framåt kvällen innan ovädret skulle komma. Men det hade

många fler gjort. När vi gled in i den stora hamnanläggningen mötte
hamnkaptenen på sin cykel och meddelade kort och gott både ljudligt och
kroppsligt att vi inte fick plats i hamnen. Vi bönade och bad med tanke på
det annalkande ovädret men hamnkaptenen var obeveklig. Vi var utkastade
från den trygga hamnen och fick söka oss till en annan hamn som kunde
tänkas ge skydd för NE vind. Efter ytterligare några distansminuter kom
vi till en liten vik i anslutning till orten Tisno. För att komma till den riktiga
hamnanläggningen skulle vi passera en broöppning. Men det var försent och
vi hittade istället en tilläggningsplats innanför en hamnpir där det turligt
nog var några meter ledig plats. I Tisno verkade ingen ta notis om oss och
vi lade till efter svenskt manér långsides bakom piren med ett antal
tampar i land. Strax efter midnatt väcktes vi av ett häftigt åskväder och
regn som vräkte ner. Det blev även blött inne i båten. Helt plötsligt kom
vindbyar med stormstyrka. Boran kastade sig över oss och höll oss i sitt
grepp hela natten och följande dag. Vi väntade tills vinden (ca 30 m/s)
bedarrade och vilade ut efter nattens eviga slitande i förtöjningar och
ruskande i rigg och mast. Under natten kontrollerade vi våra tampar och
kunde se båtar som var på drift eftersom deras besättning inte varit så
nogräknade med
tilläggningen. Vi passade på
att ta en promenad i
samhället Tisno och
tittade på omgivningen.
Här fanns det också vägoch bussförbindelse till
Biograd och Sibenik med
sina historiska sevärdheter
för den som vill bese sig.
Släppte förtöjningarna tidigt fredag morgon och motorerade i en frisk
bris rakt i nosen återstående distans på 20 Nm. Mötte en armada av båtar
med rakt motsatt kurs, förmodligen hyrbåtar på väg mot Biograd. Både
fleece och vindstopper kändes helt rätt under resan fram till den
inbjudande ankringsviken utanför Primosten där vi åter kunde skala av oss

plaggen för några solskenstimmar på svaj innan vi stävade in till
hemmahamn för tankning och besiktning före klockan 18 samma dag.
Besiktningen genomfördes med det samma när vi lade till vid bryggan.
Därefter kunde vi kvittera ut vår deposition och känna oss fria att nyttja
båten (vid bryggan) tills morgonen därpå samt fira en lyckad seglats i
varma farvatten.
Vi hade under
veckan förflyttat
oss 110 Nm.
Mestadels för
segel. Vind och
väder gav oss
verkligen
förutsättningar
för att segla och
ändå hinna med att
bese sig i denna
del av den
Kroatiska arkipelagen. Problemen med jollen och batteriet samt
ytterligare några anmärkningar kompenserade charterföretaget oss med
genom att återbetala en begärd summa.
Vi kan rekommendera boken Croatia – cruising companion, ISBN 978-1904-35828-2.
Pär och Mareen Promnitz

Härliga segling
Alla som läser den här texten har minst en sak gemensamt – vi älskar alla att segla. Det
var just själva seglingen som förde oss samman, utan den skulle Viken Ägir inte existera
och det här häftet aldrig tryckas. Det är det gemensamma intresset som får vår klubb att
rulla vidare och utvecklas och det känns riktigt roligt.
Men exakt vad är det då som vi finner så roligt och meningsfullt med sporten?
Kan vi sätta ord på den känslan? För vi alla har känt den – det är jag övertygad om – och
det måste ha varit något speciellt med den som vi gillat och inte kunnat släppa taget om.
Vad är det egentligen vi får ut av seglingen som gör oss så välmående?
För mig finns det så otroligt många positiva saker att jag får svårt att räkna
dem. Men själva frihetskänslan – den sätter jag stort värde på. När jag kan släppa all den
vardagliga stress som annars så outhärdligt förföljer mig och bara ge mig ut på havet. När
jag känner vinden i håret och farten under mina fötter känner jag mig fri. Som om havet
finns till bara för mig, och för mig endast. Och när vi samlas på havet är det till för oss alla.
Det finns där för att göra oss glada och det är bra på sitt jobb.
Jag älskar hur seglingen kan få mig att glömma mina andra behov för en stund.
Har du någon gång upplevt att du inte känner av hungern mitt under seglingen – men när
du kommer in till bryggan är du vrålhungrig? Man glömmer hungern, pressen, det där
jobbiga samtalet du måste ta med chefen och den där uppsatsen du måste få färdigt i tid.
Och sedan att bara vistas nere vid Rödön är en upplevelse i sig. Jag blir alltid glad när jag
rullar ner för backen och ser klubbhuset, för jag vet att där kommer jag alltid ha roligt. Alla
härliga människor gör mig glad och gemenskapen är underbar. Så mycket som jag skrattar
här tillsammans med mina vänner gör jag inte på någon annan plats. När någon frågar mig
om min favoritplats kommer jag alltid att tänka på två ställen – och Rödön är en av dem.

Jennifer Lundvall

SSVÄ profil - Jennifer Lundvall

- 17 år gammal
- Studerar första året i gymnasiet
- Familjen består av lillasyster
Marielle, mamma Jeanette och
pappa Jesper.
- Intresset för segling kommer nog
från pappa som har en Dominant 78.
- Seglar 2 krona i SSVÄ samt Feva i
Lysekil. Familjen har nyligen köpt
ytterligare en båt - en 470.
- Under framförallt sommar-

Kvällskappseglingar

Banor

6
4
2

5

3
3A

1

Förklaringar
O = märke, plastdunk, röd/orange,

O =röd lysboj, O= grön lysboj

Banor
1) 1(BB)-6(BB)-3(SB)-1(BB)-6(BB)-3,
rundning BB/SB

1: Grön lysboj, Sunds tånge

2) 6-1-3-6-1-3, rundning BB

2: Röd lysboj, Hansagrund

3) 1-3-1-3-1-3, rundning BB

3: Rundnings-/start-/målmärke, N
Lindesnäs

4) 6-3-6-3-6-3, rundning SB

3A:

5) 2-5-4-2-3-5-2-3, rundning BB

Start-/målmärke

4: Rundningsmärke, Kärra holme

6) 1-5-4-3(SB)-1-6-3, rundning
BB/SB

5: Rundningsmärke, N Lillön

7) 6-1-3-5-4-3(SB)-1-3, rundning
BB/SB

6: Grön lysboj, Bäveåns utlopp

8) 2-4-5-4-3-4-4-5-3, rundning SB

7: Grön lysboj, NV Korstensholmen

9) 7-3, rundning BB

Funktionärer inför Kappseglingssäsongen 2013
I år står vi inför en riktigt aktiv säsong med kappseglingar i klubbensregi.
Jag vågar nästan säga att det blir lite av ett rekord år med totalt 5 stora
kappseglingar på Byfjorden.
Planerade seglingar är :
27 juni Uddevalla shorthandedregattan
28-30 juni Pantaenius Bohusracet.
20-21 juli KLM* för K6 samt Ägirskölden och Kostervalsen.
24 augusti Uddevallaregattan för både Kölbåt och Jolle. Båda ingår i Liros
SRS och Liros Cup
17-18 sept KLM för 5o5
Till detta behöver vi funktionärer som kan hjälpa till på och omkring banan.
Ingen förkunskap behövs bara ett gott humör räcker långt.
Pantaenius Bohusracet är ju lite speciellt med sin längd och tid som kan
komma i fråga. Där är största funktionärsinsatsen är innan och efter racet med
en natt i Smögen där vi har målgång och mat på programmet. Men även
torsdagen behöver vi mycket hjälp.
De övriga kappseglingarna kommer att hållas på vattnen utanför Rödön men
korta och intensiva bankappseglingar.
Det finns ett troget gäng i klubben som ställer upp år från år och jag tror inte
någon tycker det är en uppoffring utan ser fram emot nästa gång.
Nu hoppas vi på att skaran skall bli större och fler vill vara delaktiga. Tänk på
att 2011 blev SSVÄ” Årets Arrangör” i Sverige. Det är inte ett dåligt betyg på
funktionärskårens agerande. Vi vann SM det året kan man säga. Inte nog med
det vi har faktiskt varit med i de nominerade några år innan också.
En liten bisats i det hela så är våra kappseglingar en viktig del i klubbens
ekonomi och överlevnad. Utan dessa hade vi haft svåra år.

SÅ GÖR EN INSATTS FÖR KLUBBEN. BLI FUNKTIONÄR
Intresserad hör av att hjälpa till - Hör av dig till Pär Bäck på mejl
parback66@gmail.com eller mobil 0700871210

*KLM är motsvarighet till Svenskmästerskap men klassen klarar inte av att nå
det stipulerade antalet deltagare som behövs för att bli klassat som SM”
Lite om våra kappseglingar.
Uddevalla Shorthanded regatta är en gratis regatta under torsdagen före
Pantaenius Bohusracet som alla får vara med i. Seglingen är på våra
onsdagseglingsbanor. Ca:20 tal båtar räknar vi med kommer till start.
Pantaenius Bohusracet är klubbens och norra Europas största shorthanded
kappsegling för kölbåtar med ett SRS högre än1.00. Seglingen startar i
Uddevalla och går i mål i Smögen. Segling tar för snittbåten 35h att
genomföra. Det har blivit en riktig snackis och under båtmässan i år var
föredragen runt tävlingen några av de populäraste tillställningarna men flest
åhörare.
Ute i Smögen bjuder klubben alla seglar på en god fisksoppa med tilltugg. Det
är en fantastisk upplevelse att få höra alla goa och nöjda seglare få prata av
sig och ta det lugnt i vår lokal där ute. Stämningen brukar var riktigt härlig. Det
är svårt för funktionärerna att gå och lägga sig. Man vill helt enkelt inte missa
något. Ca:150båtar räknar vi med kommer till start.
Kosterhelgen. För andra året i följd så kommer den härliga Kosterflottan till
Uddevalla för att göra upp sitt ”SM” i K6or, men tävlingen är öppen även för
andra kosterbåtar och man seglar efter ett eget K-tal. En deltävling i tävlingen
är Ägirskölden som har sitt ursprung i klubben och delades ut för 80:e gången
förra året. Totalt genomförs 6 seglingar under helgen 5 på lördag och en på
söndag. Denna serie leder fram till priser i KLM, Kosterpokalen, Ägirskölden
och Bertas kanna. Vi räknar med att ca 10-15 båtar kommer.
Uddevallaregattan. Behöver väl ingen närmre presentation men det är en av
klubbens återkommande seglingar. Vi har under många år varit sista
deltävlingen i LYS cupen som nu mera heter Liros SRS. Men i år har vi även
öppnat tävlingen för jollar och är även här med i Liros Cup. Vi räknar med att
köra två banseglingar under dagen. Det brukar komma ca 10-20 kölbåtar och
hur många jollar det blir har vi ingen aning om.
KLM 5o5. Denna havets vilthund fyller 50år i år och vi har den stora äran att få
anordna deras KLM. Om de får ihop mer än 15båtar i år så kommer klassen
att återfå SM status. I 5o5 klassen har Sverige många gånger placerat sig i
topp på den internationella scenen. Sedan många år har faktiskt klubben en
aktiv besättning som kommer att komma till KLMer. Det är Peter Andersson
och Per Erik Törnström som var mycket aktiva i klubben under 80talet. Från

Ljungskile kommer PA Hallberg flerfaldig VM medaljör i klassen som också
kommer att synas på startlinjen. Bara det blåser kommer det bli en riktigt häftig
seglarhelg med mycket fart och glädje.

Hyra klubbstugan?

Fest? Bröllop? Studenten? Klubbmöte? Studiegrupp mm?
Hyr vårt klubbhus, utsökt läge, havsutsikt, bekvämt!
Priser: Medlemmar 600kr, övriga 900kr.
Kontakta Lars-Gunnar Hansson 070-6477246 eller lge.hansson@gmail.com

Styrelsen har beslutat att medlemmar som har sin jolle vid klubbhuset ska förse
den med tydligt namn och telefonnummer. Dessutom ska dess ägare minst en
gång/år klippa föreningens gräsmatta.

Kölbåtsseglingen 2013
Under vintern har vi haft 2
träffar.
Ett mycket uppskattat besök
hos segelmakare UK Syversen i
Göteborg. Deltagarna fick se
segeltillverkning samt tipps på
hur man får fart på båten.
Mycket trevlig tillställning och
proffessionellt bemötande.
Sedan har vi haft en träff där
det pratades instrumentering
mm. Ochså välbesökt och
uppskattat hemma i klubbstugan.

Säsongen 2013 kommer startas i slutet av April(se speciell sida om datum,
tider mm.)

Förtydligande för i år är ;
Klubbseglingar
-Nya bojar, Plastdunkar 25l med halva dunken med blå bottenfärg på! Samt
SSVÄ text i svart.
-Funktionärslista, Leif Bäck kommer ta flertalet onsdagar som funktionär, men
det kommer anslås en funktionärslista där alla deltagarna kommer få en onsdag
att starta på OM Leif inte kommer. Varje båts besättning ansvarar för
genomförandet av dessa tävlingar.
- Bojar är rundningsmärken alternativt prickar/sjömärken. Dvs ej öar.
-3-startgrupper, Jollar, SRS <1.119,SRS >1,12
-bansträckning finns bifogat Dyvikan

-Vi kommer köra race ihop med jollar varvid alla som seglar skall ha koll på
sjöväjningsregler samt kappseglingsregler.
Dvs Styrbord har företräde oavsett storlek.
-Fokus är att ha trevligt, få träna och bli bättre seglare.
-Orust runt kommer ske mera informellt samt är ej sanktionerad. Inbjudan till
närliggande klubbar kommer ändå att gå ut.
Den kommer ske med omvänt SRS tal samt först imål vinner! Samt avslutning ute
på Gullholmen.
-Uddevallaregattan är sanktionerad och kommer som vanligt seglas med
krysslänsbanor eller skärgårdsbana
-Rödöpokalen kommer vara avslutning med förlängd bana typ klubbsegling. Alla
är välkomna!
Försök att bjuda in en ny båt till klubbsegling. Då kommer vi få fler deltagande
båtar!
-Pingstträff, se hemsidan
för mer information
-Midsommar, se hemsidan
för mer information
-Säsongsavslutning på
Gullholmen
Alla är välkomna på alla
aktiviteter

.

SSVÄ på Båtmässan

Vi hade många besök i

vår monter men vi måste
erkänna att grannen,
Sven Yrvind, hade fler!
Vi funderade på om vi
skulle erbjuda honom en
plats i Buhusracet men
Yrvind är nog ute efter
andra utmaningar…

Kalendarium 2013
Datum
2013-01-10
2013-01-19
2013-01-23
2013-02-01-10
2013-03-25
2013-04-13
2013-04-20
2013-04-24
2013-04-25
2013-04-30
2013-05-02
2013-05-02
2013-05-07
2013-05-11
2013-05-12
2013-05-15
2013-05-16
2013-05-19
2013-05-22
2013-05-23
2013-05-29
2013-05-30
2013-06-05

Dag
Torsdag
Lördag
Onsdag

Tid
18:30-20:30
10:00-14:00
18:30-21:00

Måndag
Lördag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Torsdag
Torsdag
Tisdag
Lördag
Söndag
Onsdag
Torsdag
Söndag
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag

18:30-20:30
10:00-15:00
10:00-15:00
17:00-20:30
17:00-20:00
17:00-20:30
17:00-20:00
18:30-20:30
17:00-20:30
10:00-15:00
10:00-15:00
17:00-20:30
17:00-20:00
10:00-17:00
17:00-20:30
17:00-20:00
17:00-20:30
17:00-20:00
17:00-20:30

2013-06-01

Lördag

09:00-24:00

2013-06-06
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
Vecka 25
2013-06-19
2013-06-21
Vecka 26

Torsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
mån-tor
Onsdag
Fredag
mån-fre

11:00-15:00
18:30-20:30
17:00-20:30
17:00-20:00
Dagtid
17:00-20:30
13:00-24:00
Dagtid

2013-06-27

Torsdag 16:00

2013-06-28-30
Vecka 27
Vecka 28

Fre-Sön
mån-fre Dagtid
mån-fre Dagtid

2013-07-20-21

Lör-Sön

2013-08-08
2013-08-14
2013-08-15

Torsdag 17:00-20:00
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:00-20:00

Aktivitet
Styrelsemöte
Arbetsdag inomhus
Instrumentsegling
Båtmässan som utställare
Styrelsemöte
Arbetsdag
Arbetsdag och Sjösättning
Onsdagssegling - V1
Juniorsegling
Onsdagssegling - V2
Juniorsegling
Styrelsemöte
”Onsdagssegling” - V3
Träningssegling - kölbåt
Träningssegling - kölbåt
Onsdagssegling - V4
Juniorsegling
Match race cup
Onsdagssegling - V5
Juniorsegling
Onsdagssegling - V6
Juniorsegling
Onsdagssegling - V7
Orust Runt med
Kölbåtsträff
Pröva-på-dag
Styrelsemöte
Onsdagssegling - V8
Juniorsegling
Seglarläger 1
Onsdagssegling - V9
Midsommarbåt-träff
Seglarläger 2
Uddevalla Shorthanded
Race
Panthenius-Bohusracet
Seglarläger 3
Seglarläger 4
KLM för K-6:or &
Kosterpokalen
Juniorsegling
Onsdagssegling - H1
Juniorsegling

Plats
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Göteborg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Rödöstugan
Gustavsberg
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Lilla Kornö
Rödöstugan

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

2013-08-20
2013-08-21
2013-08-22

Tisdag 18:00-20:30
Onsdag 17:00-20:30
Torsdag 17:00-20:00

2013-08-24

Lördag

10:00

2013-08-28
2013-08-29
2013-09-04
2013-09-05
2013-09-08
2013-09-11
2013-09-12
2013-09-14
2013-09-14-15
2013-09-18
2013-09-19
2013-09-21
2013-09-25
2013-09-26
2013-09-28
2013-10-03

Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Söndag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Lör-Sön
Onsdag
Torsdag
Lördag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Torsdag

17:00-20:30
17:00-20:00
17:00-20:30
17:00-20:00
10:00-17:00
17:00-20:30
17:00-20:00

2013-10-12

Lördag

10:00-14:00

2013-11-12

Tisdag

18:00-20:30

17:00-20:30
17:00-20:00
17:00-20:30
17:00-20:00
10:00
18:00-20:30

Styrelsemöte
Onsdagssegling - H2
Juniorsegling
Uddevallaregattan SRS +
Jolle
Onsdagssegling - H3
Juniorsegling
Onsdagssegling - H4
Juniorsegling
Match race cup
Onsdagssegling - H5
Juniorsegling
Gullholmenträff
KLM 5o5
Onsdagssegling - H6
Juniorsegling
2-Krona Sprint Cup
Onsdagssegling - H7
Juniorsegling
Rödöpokalen
Styrelsemöte
Upptagning (Söndag är
reservdag)
Årsmöte

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Gullholmen
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan
Rödöstugan

Rödöstugan
Rödöstugan

Både vinteraktiviteter och sommaraktiviteter kan tillkomma eller ändras. Titta
på den nya hemsidan för att se aktuella aktiviteter.

Redaktören har ordet
För att Dyvickan ska bli läsvärd behövs material från er medlemmar. Både
bilder och text behövs. Det kan vara från långväga resor i fjärran land,
som i detta nr, men likaväl från ett vardagäventyr i vår vackra fjord!
För den som inte känner för att skriva med ord kan en fil med bilder
beskriva hur tex sommarens seglingar varit, en onsdagssegling, helgsegling
eller vad det kan vara.
Maila materialet till: ragnar.davidsson@ragnsells.se För att komma med i
nästa nr måste jag ha materialet hos mig senast första september.
Bilderna nedan är tagna av Tomas Jensen och är från Orust Runt 2012
Skepparmöte

Loggen har slammat igen?

Strax efter start

En bit innan
Mollösund

Seglarläger 2013
• SSVÄ anordnar seglarläger för både
nybörjare och fortsättare, för åldrarna 7-16 år
• Vi seglar båttyperna optimistjolle och tvåkrona. I
optimistjollarna seglar du ensam och i tvåkronorna seglar du
med en ledare
• En stadig lunch och ett mellanmål ingår varje dag
• Under lägerveckan lär man sig om hur man riggar båten, hur
man välter upp en kapsejsad båt, de grundläggande
segelsätten, hur man knyter knopar m.m.
• Kostnaden är 1 850:- inkl. mat och båthyra (1 550:- v.25, pga.
midsommar, en dag mindre segling denna vecka)

När:
V.25 & 26 är för åldrarna 7-11 år.
V. 27 är för åldrarna 12 – 16 år.
5 dagar/vecka (undantag midsommar)
Plats:
SSVÄ klubbhus vid Rödön,
Lindesnäs, Uddevalla

Anmäl dig till:
vikenagir@hotmail.com

